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ان آموزدانشمواد در بين بررسي ميزان شيوع و عوامل مرتبط با سوءمصرف 

 متوسطه شهر سمنان

3، عذرا احمدي2، مجتبي رجب پور1محمد نريماني
  و   4حسن ياقوتي زرگر ، 

  5اوغليزهرا رستم

  

  چكيده
ان متوسـطه شـهر   آمـوز دانـش مصرف مواد در بين  پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان شيوع و عوامل مرتبط با سوء

دختر و پسر مقطع متوسطه با استفاده از روش نمونه گيري  آموزدانش 400اين پژوهش  سمنان انجام پذيرفت. براي اجراي

و دموگرافيك و مقياس هاي سالمت  ميمشخصات عمو ي طبقه اي براي حضور در اين پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه

مورد استفاده قرار گرفت. علل گرايش به سوء مصرف موادمخدر در جوانان به عنوان ابزار پژوهش ) و GHQ– 28رواني (

ان حداقل يك بار تجربه مصرف مواد مخـدر را داشـته   آموزدانشدرصد) از  8/7نفر ( 31يافته هاي بدست آمده نشان داد 

ان نسبت به مواد مخدر آموزدانشنفر دختر بودند. بين برخي از زيرمقياس هاي نگرش  5نفر پسر و  26اند كه از اين تعداد 

خرده مقياس هـاي سـالمت روان و مصـرف مـواد مخـدر نيـز        ميرابطه معني داري مشاهده شد. بين تماو مصرف آنان نيز 

متغيرهاي حال يافته هاي بدست آمده از آزمون رگرسيون لجستيك نشان داد تنها  رابطه معني داري مشاهده گرديد. با اين

تواند به عنوان پيش بينـي كننـده   مييد بوده و جنس، عالئم جسماني، اختالل در كاركرد اجتماعي و افسردگي در مدل مف

 .مصرف مواد مخدر مورد توجه قرار گيرد

 انآموزدانششيوع شناسي، مصرف مواد مخدر، : هاي كليديواژه

                                                                                                                            
 سي، دانشگاه محقق اردبيلي شناروان . استاد گروه1

سي، دانشگاه محقق اردبيلي، كارشناس درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد شناروان. نويسنده ي رابط: دانشجوي دكتري 2

 )mj_rajabpour@yahoo.com(   مبارزه با مواد مخدر كشور

 موزش و پرورش شهرستان سمنان. دانشجوي دكتري تربيت بدني دانشگاه مازندران، دبير تربيت بدني آ3

   ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور ياجتماع يها تيكارشناس درمان و حماسي باليني، شناروان. كارشناس ارشد 4

   يليدانشگاه محقق اردب. دانشجوي دكتري روان شناسي، ۵

  9/3/95 تاريخ دريافت مقاله:  

 1/8/95  تاريخ پذيرش مقاله:  
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  مقدمه

ان، مصرف مواد است (گركين و آموزدانشهاي اساسي در ارتباط با سالمت يكي از موضوع

مجموعه عالئم شناختي، رفتاري و روان شناختي است كه ). اختالل وابستگي به مواد، 2006، 1شر

الگويي از تكرار و بروز عوارض تحمل، ترك و اعمال اجباري را به همراه دارد (انجمن 

  ).2013، 2شكي امريكاپزروان

امروزه، نه تنها كشور ما، بلكه جامعه جهاني در معرض آثار سوء فرهنگي، اجتماعي، سياسي و 

چنان  نسوز اعتياد قرار گرفته است. اثرات مخرب اعتياد، به مواد مخدر آناقتصادي بالي خانما

اي را عالوه بر فرد معتاد، براي ساير عديده هايشود كه مشكلترده اي را شامل ميدامنه گس

و همكاران،  3آورد (لندردنبال ميطوركلي براي جامعه بهاعضاي خانواده، دوستان و همكاران، و به

مخدر، سيگار و  ها نشانگر افزايش مصرف مواد). پژوهش2010و همكاران،  4؛ هابر2013

كه سن اعتياد به مواد  . با توجه به اين)1382خودكشي در ميان نوجوانان است (صديق سروستاني، 

درصد جمعيت جوان  2/31مخدر در ساليان قبل پايين آمده است و با دانستن اين مطلب كه ايران با 

(سازمان ملي جوانان،  باشدمين كشور جوان جهان بعد از كشور اردن ميدواز كل جمعيت خود 

تر به اين مقوله و تالش براي يافتن اصول و روشتر و نيز سريع)، لذا لزوم توجه بيشتر و دقيق1381

  كند.ميت خاصي پيدا ميهاي موثر پيشگيري و درمان اه

اد، ابتدا بايد علل و  عوامل موثر در شروع هاي موثر در پيشگيري از اعتيريزي راهبراي برنامه

عوامل ژنتيكي، شخصيتي،  .مواد را در نوجوانان و جوانان شناخت مصرف و اعتياد به

پسيكوپاتولوژيك، فارماكولوژيك، خانوادگي، محيطي و اجتماعي همگي در سبب شناسي سوء 

وء مصرف و سپس اعتياد مصرف و اعتياد موثر هستند و عوامل متعدد در تقابل با يكديگر به س

                                                                                                                            
1. Grekin   & Sher 
2. American Psychiatric Association (APA) 
3. Lander 
4. Haber 
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ساز و درك اين عوامل زمينه). 2016؛ حبيبي و همكاران، 1388منجر ميشوند (اسكندري، 

كند. ميپذير  به اعتياد را امكانريزي هدفمند براي پيشگيري از ابتالمستعدكننده، برنامه

گي، روابط پژوهشگران عواملي مانند مصرف مواد مخدر توسط والدين، آشفتگي عاطفي و خانواد

هيجاني والدين و كنترل  -سرد عاطفي، بي اعتنايي و بي توجهي والدين، عدم حمايت عاطفي

(دالور، رضايي و عليزاده،  اندشديد بر رفتار اعضاي خانواده را در ابتال به اعتياد مؤثر دانسته

متعددي ). مصرف مواد مخدر براي مصرف كنندگان جاذبه و مفهوم ويژه اي دارد و عوامل 1388

). از طرفي نگرش نسبت به 2010تواند در روي آوردن افراد به مواد مخدر دخيل باشد (تيو، مي

زان گرايش افراد نسبت به استفاده از مواد ميتواند ميمصرف مواد مخدر در شرايط و سنين مختلف 

  ).2006، 1را نشان دهد (وست

آمـوز و اهميـت شناسـايي    جوانـان دانـش  حال با توجه به لزوم سنجش ميـزان اسـتعداد اعتيـاد نو   

سازي كه در استعداد اعتيـاد ايـن نوجوانـان نقـش بيشـتري دارنـد و بـا توجـه بـه بافـت           عوامل زمينه

هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خاص استان سـمنان كـه ممكـن اسـت نقـش      جمعيتي و ويژگي

سطه اين استان، مشخص كند، ايـن  متو آموزان دوره يز اعتياد را، در دانشسابعضي از عوامل زمينه

متوسـطه اسـتان    آمـوزان دوره ي كه ميزان اعتياد دانـش تحقيق در پي پاسخگويي به اين سؤال است 

سمنان چقدر است و سهم هريك از عوامل سالمت روان، مشخصـات جمعيـت شـناختي و فـردي،     

  آموزان چه مقدار است؟بيني اعتياد اين دانشعوامل خانوادگي، و عوامل مرتبط با مدرسه در پيش

   روش

شود ميان بررسي آموزدانشمصرف مواد در  زان شيوع سوءميكه در اين مطالعه  با توجه به اين

ه يـابي مقطعـي   مينـ ز پـژوهش شود. طرح پژوهشي نيز از نوع مييابي استفاده  مينهبنابراين از روش ز

اي كه نمونـه از  ور توصيف جامعهست كه پژوهشگر به منظ نه يابي اينمياست. دليل انتخاب طرح ز

                                                                                                                            
1. West 
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 كنـد. هـم  مـي آن انتخاب شده است، اطالعات را در يك مقطع زماني معـين از نمونـه جمـع آوري    

شـود لـذا از   مـي ان بررسي آموزدانشمصرف مواد در  كه عوامل مرتبط با سوء چنين با توجه به اين

  روش تحقيق همبستگي از نوع پيش بين استفاده خواهد شد.

ان دختـر  آمـوز دانش: جامعه آماري مطالعه حاضر كليه نمونه و روش نمونه گيريجامعه، 

شهرستان سمنان تشكيل دادند. حجم نمونه آماري بر اساس  93-94وپسر متوسطه در سال تحصيلي 

نفر تعيين گرديد كه بـا توجـه بـه نـواقص معمـول در زمـان اجـرا ماننـد عـدم           382فرمول كوكران، 

نفـر   400توسط آزمودني و نيز عوامل غير قابل پيش بيني ديگر، حجم نمونه ل دقيق پرسشنامه ميتك

گيري به اين صـورت انجـام گرفـت كـه در ابتـدا      نفر) در نظر گرفته شد. نمونه 200(براي هر جنس

آموزان شهر سمنان باشـند، شـهر   ان انتخاب شده معرف بهتري از كل دانشآموزدانشكه  براي اين

نفــر دختــر  200پسـر و   200ش نســبتاَ همگـن تقســيم شـده و ســپس تعــداد   بـه چهــار منطقـه نــاهمپو  

مقطع متوسطه به صورت تصادفي و در دسترس به نسبت مساوي از چهار منطقه مـذكور   آموزدانش

انتخاب شده و پرسشنامه ها در اختيار آنان قرار گرفت. جهت گردآوري اطالعات از ابزارهاي زيـر  

  استفاده شد: 

ع آوري اطالعات اين پرسشنامه جهت جم و دموگرافيك: ميات عمومشخص يپرسشنامه

افراد درباره شيوع مصرف مواد آماده گرديد. در بخش اطالعات  دموگرافيك و نظرهاي

دموگرافيك، افراد مشخصات خود از لحاظ سن، جنس، مقطع تحصيلي خود و والدين و تعداد 

قسمت دوم نيز اطالعات مرتبط با مصرف مواد ل كردند. در ميافراد خانواده در فرم پرسشنامه تك

  در خانواده و اطرافيان و موارد مرتبط، با گويه هايي مورد پرسش قرار گرفت.

) 1979( 1ماده دارد كه توسط گلدبرگ و هيلير 28اين پرسشنامه سالمت رواني:  يپرسشنامه

يم جسماني، اضطراب، باشد. عالبا روش تحليل عاملي ساخته شده است و داراي چهار مقياس مي

                                                                                                                            
1. Goldberg & Hillier 
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طراحي  هدف از سنجد و هر مقياس هفت سؤال دارد.ميافسردگي و اختالل در كنش اجتماعي را 

رواني در افراد جامعه، مراكز درماني و موقعيتهاي مختلف بوده است.  فرم  آن كشف و شناسايي اختالل هاي

اهه وضعيت سالمت روان فرد در يك م سؤال بوده كه به بررسي 60اصلي و اوليه اين پرسشنامه مشتمل بر 

هايي از افكار و احساسات نابهنجار و رفتارهاي اجتماعي قابل مشاهده است. اين اخير مي پردازد و شامل نشانه

سؤالي در دسترس  60، 30، 28، 12هاي طور مكرر مورد تجديد نظر قرار گرفته و بصورت فرمه پرسشنامه ب

) كه سؤاالت آن در بر GHQ– 28( سالمت رواني ي سؤالي پرسشنامه 28باشد. در اين پژوهش از فرم مي

سؤال هستند، استفاده شده است (منتظري و  7باشد و هر يك از آنها داراي خرده مقياس مي 4گيرنده 

كشور و در جمعيت هاي گوناگون درباره ساختار عاملي و  15متعدد در  هايمطالعه ).2003همكاران، 

هاي افسردگي شديد و اختالل عملكرد اجتماعي و نيز نجي آن، پايايي خرده مقياسهاي روان سمشخصه

خواب را مورد تأييد قرار داده  عالئم جسماني و اضطراب و اختالل هايهمپوشي معنادار دو خرده مقياس 

لعهها و مطاموضوع بسياري از پژوهش GHQ). در ايران نيز نسخه فارسي 2004است ( گيبونز و  همكاران، 

انجام شده حاكي از اعتبار و پايايي باالي اين پرسشنامه  هاييمايشي قرار گرفته است كه مطالعهباليني و پ هاي

  ). 2003؛ منتظري و همكاران،  2003باشد (نورباال و همكاران، مي

لفه به اين مقياس، داراي سه مؤ مقياس علل گرايش به سوء مصرف موادمخدر در جوانان:

و محيطي، و عوامل اجتماعي است. مؤلفه عوامل فردي مل فردي، عوامل بين فردي هاي عوانام

شخصيتي و رواني مثل افسردگي،  ه نگرش مثبت به مواد مخدر، مشكل هايلفزيرمؤ 7داراي 

ي، نداشتن اعتقادات مذهبي است. پرخاشگري، اضطراب، عدم تحمل شكست و ناكامي، كنجكاو

لفه عوامل مربوط به خانواده، عوامل مربوط به زيرمؤ 3داراي ل بين فردي و محيطي لفه عواممؤ

لفه كمبود زيرمؤ 4عوامل اجتماعي نيز داراي  لفهن و عوامل مربوط به مدرسه است. مؤدوستا

هاي اقتصادي و اجتماعي، عدم امكانات فرهنگي ورزشي و تفريحي، توسعه صنعتي و محروميت

شاوره اي و بازار مواد مخدر در ايران است. به طور هاي خدماتي، حمايتي و مدسترسي به سيستم

=خيلي كم، 2= اصال، 1گويه است و پاسخ هر گويه، بر روي پيوستار ( 78كل، اين مقياس داراي 
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اعتبار اين مقياس با استفاده از ضريب آلفاي  =خيلي زياد) نمره گذاري مي شود.5=زياد، 4=كم، 3

  ).1392پورقاز، رقيب، برآورد شده است (محمدي،  94/0كرونباخ 

افـزار  هاي بدست آمده توسط نرممراكز، داده ميآوري اطالعات از تماپس از جمعروش اجرا: 

PASW      هـا در  مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتـه و نتـايج آن تـدوين شـد. روش پـردازش داده

در سـطح اسـتنباطي   هاي گرايش مركزي و پراكندگي مي باشـد و  سطح توصيفي با استفاده از شاخص

  نيز به دليل بررسي رابطه متغيرها از ضريب همبستگي و رگرسيون لجستيك استفاده گرديد.

  نتايج

  ها. بررسي فراواني مصرف مواد مخدر آزمودني1جدول 

 F  p  طبقه بندي  متغير

  مصرف مواد
 8/7  31  آري
  2/92  369  خير

  مصرف مواد مخدر در اطرافيان
 5/79  318  هيچكدام

  11  44  راد خانوادهاف
  25/14  57  نزديكان درجه دو

  جنسيت افراد مصرف كننده
  13  26  پسر
  5/2  5  دختر

 
 

  زان همبستگي آن با مصرف موادميهاي نگرش به عوامل فردي و خرده مقياس ه هايانگين نمرمي. 2جدول 

  شاخص آماري

  مؤلفه
  P  مجذور اتا  افراد غيرمصرف كننده  افراد مصرف كننده  

  رش مثبت به موادنگ
M  64/18  37/17  

06/0  21/0  
SD  96/6  35/5  

  افسردگي
M  79/17  75/12  

30/0  001/0  
SD  78/4  10/4  

 پرخاشگري
M  10/13  39/10  

19/0  001/0  
SD  36/4  67/3  

  M  04/12  13/10  13/0  007/0 اضطراب
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SD  16/4  72/3  

 عدم تحمل شكست و ناكامي
M  39/15  30/13  

11/0  01/0  
SD  33/4  76/4  

  كنجكاوي
M  15/13  61/11  

10/0  04/0  
SD  66/4  97/3  

 نداشتن اعتقادات مذهبي
M  95/16  80/14  

11/0  02/0  
SD 73/5  98/4  

  

آمده است افسردگي، پرخاشگري، اضطراب، عدم تحمل شكست و  2در جدول گونه كههمان

  داري داشتند.ء مصرف مواد مخدر رابطه معنيا سو، كنجكاوي و نداشتن اعتقادات مذهبي بميناكا
  

  زان همبستگي آن با مصرف موادميهاي نگرش به عوامل مختلف و خرده مقياسهاي ميانگين نمره. 3جدول 

شاخص آماري        

  مؤلفه
  P  مجذور اتا  افراد غيرمصرف كننده  افراد مصرف كننده  

  عوامل خانودگي
M  53/28  96/24  15/0  002/0  

SD 12/6  26/6  

عوامل مربوط به 

  همساالن
M  66/18  47/17  1/0  04/0  

SD  76/2  09/3  

عوامل مربوط به 

  مدرسه
M  05/12  21/12  

05/0  24/0  
SD  99/2  95/2  

 
، بين نگرش نسبت به عوامل خانوادگي و عوامل مربوط به 3با توجه به اطالعات جدول 

شناسي نيز در قسمت علتداري وجود دارد. معني يمصرف مواد مخدر رابطه همساالن و سوء

هاي سنجش سالمت روان و مصرف مواد مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج اين رابطه بين مقياس

  آمده است.  4بررسي در جدول 
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  ان همبستگي آن با مصرف موادميزهاي پرسشنامه سالمت روان و خرده مقياس هاينگين نمرهميا        .4جدول 

افراد مصرف   ريآما شاخص  مؤلفه

  كننده

افراد غيرمصرف 

  كننده

  P  مجذور اتا

  M  36/9  48/6  26/0  001/0  عالئم جسماني

SD 19/3  73/2  

  M  59/8  89/5  23/0  001/0  اضطراب

SD  41/3  99/2  

  M  66/9  93/6  22/0  001/0  اجتماعياختالل در كاركرد 

SD  14/2  25/3  

  M  36/8  58/5  23/0  001/0  افسردگي

SD  56/2  07/3  
  

خرده مقياس هاي مربوط به سالمت روان با مصرف مواد مخدر  مي، تما4براساس نتايج جدول 

متغيرهاي جنسيت، مقطع تحصيلي و رابطه معني داري داشتند. بر اساس آزمون رگرسيون لجستيك 

اركرد هاي سالمت روان شامل عالئم جسماني، اضطراب و اختالل خواب، اختالل در كزير مقياس

از قدرت تبيين شناسي مصرف مواد، عنوان متغيرهاي مستقل در علتبه اجتماعي و افسردگي

چندان بااليي در خصوص واريانس و تغييرات متغير وابسته مصرف مواد برخوردار نيستند. در واقع 

 درصد از تغييرات مصرف مواد را تبيين كنند. 39تا  16اند بين اين شش متغير توانسته

  . جدول بررسي متغيرها در رگرسيون لجستيك5 جدول

  B S.E والد  df  P  Exp (B) 

  16/0  001/0  1  31/11  53/0  -81/1 جنس

  90/1  16/0  1  95/1  46/0  64/0  مقطع

  20/1  02/0  1  85/4  08/0  18/0  عالئم جسماني

  13/1  09/0  1  78/2  07/0  12/0  اضطراب

  22/1  007/0  1  33/7  07/0  20/0  اختالل در كاركرد اجتماعي

  29/1  001/0  1  29/10  08/0  255/0  افسردگي
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توان گفت وجود متغيرهاي جنس، عالئم جسماني، اختالل ميبا توجه به اطالعات جدول باال 

در كاركرد اجتماعي و افسردگي در مدل مفيد بوده و اثر آنها معنا دار است اما متغيرهاي مقطع 

  ت متغير مستقل (مصرف مواد) نيستند.تحصيلي و اضطراب قادر به پيش بيني تغييرا

  گيريبحث و نتيجه

ان متوسطه شهر سمنان مورد مطالعه قرار گرفتند كه نتايج آموزدانشنفر از  400در اين مطالعه 

درصد از اين افراد بود. اين  8/7حاصله نشان دهنده مصرف حداقل يكي از انواع مواد توسط 

ند كه حداقل يكي از افراد خانواده آنها مواد مصرف اهدرصد آنان اعالم نمود 11درحاليست كه 

درصد آنها نيز اعالم كردند كه حداقل يك نفر معتاد در بين اقوام و  25/14چنين،  مي كند، هم

كنجكاوي نوجوانان تالش  فاميل آنها وجود دارد. با توجه به مالحظات اخالقي و پرهيز از تحريك

و از پرداختن به جزئيات مسئله اجتناب گرديد. بنابراين به صورت كلي مطرح گردد  هاشد سوال

تعيين نوع دقيق ماده مصرفي و يا خويشاوند مصرف كننده مواد مورد نظر قرار نگرفت. پورموحد و 

ان دبيرستانهاي روستايي يزد گزارش آموزدانش) با انجام مطالعه اي بر روي 1389همكاران (

درصد  9/37ر وجود حداقل يك فرد معتاد در خانواده و درصد از افراد نمونه ب 1/7كردند كه 

اند كه گزارش ميزان مصرف در خانواده كمتر فرد معتاد در فاميل اذعان نموده موارد نيز بر وجود

ان پژوهش حاضر و ميزان مصرف در فاميل بيشتر از پژوهش حاضر گزارش شده آموزدانشاز 

ان شهري و روستايي آموزدانشستي به تفاوت گروه است كه فارغ از مقايسه آماري دو پژوهش باي

ان پسر مقطع آموزدانشروي  1385چنين در پژوهشي در سال  هاي آنان توجه نمود. همو خانواده

ان يعني چيزي آموزدانشدرصد  7/28متوسطه در مناطق آسيب پذير تهران نشان دادكه در مجموع 

اند ي يكي از انواع مواد را مصرف كردهسالگ 5/15كمتر از يك سوم آنان تا قبل از سن 

درصد دختران  5/2درصد پسران و  13هاي پژوهش حاضر، به يافته). با توجه 1385(محمدخاني، 

ضريب همبستگي كرامر و في به اند. اين برتري با توجه به اقل يكبار سابقه مصرف مواد داشتهحد

كننده مواد به نسبت دختران همسو با  برتري درصد پسران مصرف .لحاظ آماري معنادار مي باشد
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)، با عنوان شيوع سوء مصرف 1385باشد. در پژوهش ضياءالديني و همكاران (ها ميساير پژوهش

ان سال آخر دبيرستان و پيش دانشگاهي شهر آموزدانشو اعتياد به مواد و برخي عوامل مرتبط در 

ران سابقه حداقل يك بار مصرف دخت %5/11پسران و  %5/26مشخص شد  79- 80كرمان در سال 

تحليلي -توصيفيي ) نيز در يك مطالعه1392فارساني (اند. باران اوالدي، نويديان و مواد را داشته

احتماال به اين دليل  نشان دادند پسران بيش از دختران مستعد اعتيادپذيري هستند. اين موضوع

باشد كه آنان را مستعد يدتر ميهاي جدتر مردان در اجتماع و جستجوي تجربهحضور پررنگ

گونه كه زرگر و  انجام رفتارهاي پرخطر مانند مصرف مواد مي نمايد. عالوه بر اين، احتماال همان

) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند اعتياد در زنان شكل پنهان تري به نسبت 1387همكاران (

 گرش نسبت به مواد و مصرف آن رابطهمردان دارد.با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر بين نوع ن

درصد  9/13) گزارش كردند كه 1389معني دار وجود دارد. پورموحد و همكاران ( ي

ان روستايي به اين موضوع كه مصرف مواد مخدر منافعي هم دارد اعتقاد داشتند. نبود آموزدانش

با مصرف مواد توسط  مخدر نيز از جمله عوامل خطر مرتبط نگرش منفي در والدين نسبت به مواد

  ).2005جوانان مي باشد (باهر و همكاران، 

يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد بين عوامل خانوادگي و مصرف مواد رابطه از طرف ديگر 

مقايسه نوجوانان معتاد  ي) در زمينه1386نتايج پژوهش حيدرنيا و چرخيان ( معني دار وجود دارد.

هاي عادي در تمامي ابعاد فرزندي در نوجوانان خانواده - ولي و عادي نشان داد كه كيفيت رابطه

كه كه انسان در محيط خانواده رشد مي از آنجايي باشد.رابطه، بهتر از نوجوانان دچار اعتياد مي

تواند هاي خانواده ميكند، تربيت مي شود و فرايند جامعه پذيري را تجربه مي كند، ناكارامدي

ات اجتماعي از جمله اعتياد و مصرف مواد در فرزندان شود. پيوندهاي موجب بروز انواع انحراف

به نحوي كه پيوندهاي خانوادگي، نظارت  والديني كليد عدم مصرف مواد در نوجوانان است،

  باالي والدين و نگرش منفي آنان به مواد نقش موثري بر نگرش فرزندشان نسبت به مواد دارد.

ل مربوط به همساالن و مصرف مواد رابطه معني دار وجود پژوهش حاضر نشان داد بين عوام
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اي است كه روابط نزديك با والدين كاهش مي يابد و تعامالت منفي بين دارد. نوجواني دوره

)، به تدريج تاثير والدين بر 2003، 1كرنك-والدين و فرزند نوجوانشان افزايش مي يابد (سفجي

گذارد. استفاده مواد توسط همساالن رو به فزوني مي فرزند كم شده و در عوض تاثيرگذاري گروه

اني كه در مناطق آموزدانش هايربه مصرف در نوجوانان دارد. نمرههمساالن، مهم ترين رابطه با تج

ان است آموزدانشساير  هايآمادگي به اعتياد بيشتر از نمره كنند در مقياسخيز زندگي ميجرم

به حضور در مناطق جرم خيز و تعامل با افراد اين مناطق رابطه ) به عبارت ديگر تجر1381(برقي، 

) 1389به سوي اعتياد و مصرف مواد دارد. پورموحد و همكاران ( آموزدانشنزديكي با گرايش 

ان پسر دبيرستانهاي استان يزد مورد پيشنهاد مصرف آموزدانشدرصد از  5/17گزارش كردند كه 

فته اند.پژوهش حاضر نشان داد بين عوامل مربوط به مدرسه و مواد مخدر از طرف دوستان قرار گر

در تبيين  دار در دوگروه مصرف كننده و غيرمصرف كننده وجود ندارد.معني يمصرف مواد رابطه

از نظر اكثر  ت عوامل فردي و خانواده از نظر هردو گروه اشاره نمود.مياين يافته شايد بتوان به اه

ترين خطرات تهديدكننده در اين گروه اين است كنند يكي از مهممي كساني كه با نوجوانان كار

هاي نامناسب از جمله احساس كه آنها به عنوان واكنشي در قبال قرار گرفتن مكرر در موقعيت

حال،  زندگي روزمره به موادمخدر پناه ببرند؛ با اين يهامشكلني، فشار، آشفتگي رواني، و ناام

ت ميهاي روبرو بسيار حائز اهيتي خانواده در گذار نوجوان از بحرانعوامل شخصيتي و نقش حما

هاي سني مختلف به طور هاي ديگري در گروهشود پژوهشميپيشنهاد  ).2001، 2باشد (بركمي

 . متناوب در كليه مناطق كشور در امر شيوع شناسي صورت گيرد

 منابع

. وانان به سوء مصرف مواد مخدر صنعتي). بررسي عوامل موثر بر گرايش ج1388اسكندري، محمد (

                                                                                                                            
1. Seffge-Krenck 
2. Burke 
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  .71-78)، 4(2فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي، 

ان دبيرستان هاي تهران به منظور شناسايي افراد مستعد آموزدانش). سنجش اعتيادپذيري 1381برقي، فتانه (

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي ي سوء مصرف مواد. پايان نامه

سي رشد (از نوجواني تا پايان زندگي). ترجمه يحيي سيدمحمدي شناروان). 2001( برك، لورا اي.

  ). تهران: انتشارات ارسباران. جلد دوم.1382(

اعتيادپذيري با  ي ). بررسي رابطه1392كاوه فارساني، ذبيح اله. ( و دي، صادق؛ نويديان، عليباران اوال

دانشگاه علوم پزشكي  يمجله .پيش دانشگاهيان آموزدانشويژگيهاي شخصيت، همنوايي و جنسيت 

  33-42،)2( 15 ،شهركرد

زهره  ،كالني و خديجه ،دهقاني ، محمدحسين؛احمديه ، سيدمجتبي؛ياسيني اردكاني ، زهرا؛پورموحد

مجله  .هاي روستايي استان يزد از موادمخدران پسر دبيرستانآموزدانش). بررسي ميزان آگاهي 1389(

  .179-183 ،)3(18اه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، علمي پژوهشي دانشگ

فرزندي نوجوانان دچار اعتياد و نوجوانان -). كيفيت رابطه ولي1386حيدرنيا، احمد و چرخيان، امير (

  39-57): 25( 6عادي. فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، 

  ).38- 49رات سازمان ملي جوانان. (). بررسي وضعيت جمعيت جوانان. تهران. انتشا1381سازمان ملي جوانان (

هاي خانوادگي با نگرش به مواد لفهي مؤ). رابطه1388دالور، علي؛ رضايي، علي محمد و عليزاده، ابراهيم (

 .21-34)، 37( 16دانشور رفتار،  ي ان مقطع متوسطه شهر تهران. فصلنامهآموزدانشمخدر در بين 

هاي شخصيتي (هيجان ويژگي ي). بررسي رابطه1387زهرا (مي عبدالنعا زرگر يداهللا، نجاريان بهمن و

دگي به اعتياد به ختي)، نگرش مذهبي و رضايت زناشويي با آماشناروانخواهي، ابراز وجود، سرسختي 

  .99-120)، 1( 3انشگاه شهيد چمران اهواز، سي دشناروانعلوم تربيتي و  يمجله .مواد مخدر

بررسي عوامل خطرساز در آلودگي نوجوانان و جوانان ايراني به  ).1382صديق سروستاني، رحمت اله (

  .20-33)، 2(11اد. ماهنامه علوم اجتماعي، سوء مصرف مو

). شيوع سوء مصرف و اعتياد به مواد و 1385حشمتي، فرزاد ( و ضياء الديني، حسن؛ زارع زاده، عليرضا

-80دانشگاهي شهر كرمان در سال ان سال آخر دبيرستان و پيش آموزدانشبرخي عوامل مرتبط در 

  .84-94 )،2( 13انشگاه علوم پزشكي كرمان، . مجله د1379
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رض خطر؛ ارزيابي اثر آموزش ). مدل ساختاري مصرف مواد در نوجوانان در مع1385شهرام ( محمدخاني،

م دانشگاه علو. شناسي بالينيدكتري روان ينامههاي زندگي بر عوامل خطر اعتياد. پايانمهارت

  بهزيستي و توانبخشي.

 ). ساخت و اعتباريابي مقياس علل گرايش1392رقيب مائده سادات (، عبدالوهاب و پورقاز ن؛، اميمحمدي

 )،26( 7 ،(مطالعه موردي استان خراسان رضوي). اعتيادپژوهيبه سوء مصرف موادمخدر در جوانان 

93-73.  

). بررسي وضعيت 1381ياسمي محمدتقي. ( و ، سيدعباسباقري يزدي ، كاظم؛محمد ، احمدعلي؛نورباال

  .1-10 )،1( 5سال و باالتر در جمهوري اسالمي ايران. مجله حكيم،  15سالمت روان در افراد 
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Prevalence and factors associated with drug abuse among 
high school students in Semnan 
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Z. Rostamoghli5 

 
 

Abstract 
This study aimed to investigate the prevalence and factors associated 
with drug abuse among high school students of Semnan. To this end, 
400 male and female high school students using stratified sampling 
were selected to participate in this study. Demographic questionnaire 
and mental health scales (28-GHQ) and the scale of causes of drug 
abuse among young people were used as research instrument. The 
results revealed that 7.8% of the sample (31 students) had at least once 
experienced drug abuse of whom 26 were male and five were female. 
There was a significant relationship between some of the sub-scales' 
of attitudes towards drugs and their use. There was a significant 
relationship between all sub-measures of mental health and substance 
abuse. However, the findings of Logistic regression showed that only 
gender, physical symptoms, social dysfunction and depression were 
useful in the model and can be considered as predictors of drug abuse. 
Keywords:  epidemiology, drug abuse, students, attitude 
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